
Stavsborgsskolan har elever från Förskoleklass till 
årskurs 9. Det ger skolan en fördel att kunna följa 
elevernas utveckling under hela grundskolan. Det 
skapar även möjligheter för lärare och pedagoger 
att lära av varandra mellan stadierna. Lärarna är 
mycket måna om att eleverna ska nå så långt som 
möjligt i sin kunskapsresa. Lärarna har hög kompe-
tens. Lärarna är mitt inne i att utveckla en modell 
vi kallar för ”Stavanlektionen” där vi ska säkerställa 
kvaliteten på en lektion. Skolan har ett välutveck-
lat kultur- och traditionsår som skapar gemenskap 

och delaktighet.

Skolans elevhälsoarbete är välutvecklat. Engagerade 
speciallärare och specialpedagoger som inte låter 
någon elev falla mellan stolarna.  I elevhälsoteamet 
finns alla proffessioner såsom speciallärare, spe-
cialpedagog, skolsköterska, kurator och psykolog. 
Elevhälsoteamet fångar upp elever i behov av extra 
anpassningar, särskilt stöd eller elever som behöver 
komma längre i sin utveckling. Elevhälsoteamets 
arbete är uppdelat för årskurs F-6 och 7-9. Teamet 
sammanträder varje vecka. Teamets medlemmar 
arbetar nära tillsammans med alla lärare och ped-

agoger på skolan.

Skolan har mångårig erfarenhet av trygghetsarbete 
och pedagogerna är genuint intresserade av att 
eleverna ska må gott under sin dag på skolan. Det 
är härligt att se hur elever från årskurs F-9 sam-
sas på skolan och det blir spännande möten. Det 
pågår ett utvecklingsarbete kring trygghetsarbetet 
och en ny Trygghetsstrategi med tydliga främjande, 
förebyggande och åtgärdande åtgärder identifier-

ats. 
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På skolan går ca 80 elever på fritidshemmet i år-
skurs F-4. Det skapar en fin stämning och spän-
nande verksamhet som skapar förutsättningar att 
göra härliga aktiviteter. Fritidshemmets pedagoger 
är med eleverna hela skoldagen och tar över ans-
varet för fritidshemmets verksamhet efter skolda-
gens slut. Stavsborgsskolan ligger nära Ältasjön och 
har idrottsplatser inpå knuten vilket inbjuder till 
många fina utflykter och utmanande aktiviteter. 
Fritidshemmet ska erbjuda undervisning samt en 

stimulerande fritid.
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